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Resumo 

Neste trabalho tratou-se do problema de diagnosticar faltas incipientes em 

transformadores através da análise dos gases que se encontram dissolvidos no seu óleo 

isolante. Na solução do problema foram aplicadas análises de componentes principais com 

intuito de pré-processar os dados originais e técnicas de inteligência computacional com a 

finalidade de desenvolver sistemas de diagnósticos que pudessem reconhecer os padrões de 

defeito apresentados pelos transformadores analisados. O primeiro sistema desenvolvido foi 

baseado em uma rede neural Perceptron de múltiplas camadas, treinada pelo algoritmo 

backpropagation. O segundo sistema foi baseado em uma abordagem de rede neural de função 

de base radial. A partir dos resultados, conclui-se que a rede neural MLP é mais indicada para 

a classificação de defeitos, obtendo um grande percentual de acertos com baixo custo 

computacional. Dados reais foram utilizados. 

Palavras-chaves: Redes Neurais Artificiais, Tranformadores de Potência,  MLP, RBFN, 

PCA, DGA (Análise de Gases Dissolvidas). 

  



 
 

Abstract 

This work dealt with the problem of diagnosing incipient faults in transformers by 

analyzing the gases that are dissolved in its insulating oil. To solve the problem, were applied 

analysis of the principal components with a goal to pre-process the original data and 

computational intelligence techniques in order to develop diagnostics that could recognize 

patterns of defect submitted by processors systems analyzed. The first system was developed 

based on a neural network Multilayer Perceptron, trained by backpropagation algorithm. The 

second system was based on a radial basis function neural network. From the results, it is 

concluded that the MLP neural network is more suitable for the classification of defects, 

getting a large percentage of success with low computational cost. Real data were used. 

Keywords: Artificial Neural Networks, Power transformers,  MLP,  RBFN,  PCA, DGA 

(Dissolved Gas Analysis).  
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Definições 
 

 Falta: Alteração das condições de um item, equipamento ou sistema operacional, de 

importância suficiente para que sua função normal não seja satisfatória. Uma falta não 

torna o equipamento indisponível, mas se não reparada ou se não corrigida levará o 

equipamento à uma falha e à consequente indisponibilidade (BRANCO FILHO, 

1996). 

 Falha: Perda da capacidade de um item para realizar sua função específica. E a 

diminuição total ou parcial da capacidade de uma peça, componente ou equipamento 

de desempenhar a sua função durante um período de tempo, onde o ítem deverá sofrer 

manutenção ou ser substituído. A falha leva o ítem ao estado de indisponibilidade 

(BRANCO FILHO, 1996). 

 Diagnóstico: identifição de causa provável de uma falha ou falta, com a ajuda de 

dados levantados, experiência e raciocínio lógico (BRANCO FILHO, 1996). 
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Capítulo 1 

Considerações Iniciais 

1.1 Introdução 

Atualmente um dos mais importantes objetivos das pesquisas em sistemas elétricos é a 

utilização da energia, de forma racional e confiável, nos mais diversos segmentos da 

sociedade. Isto requer o estudo de diversas formas para se alcançar a melhor performance 

possível do sistema elétrico, dos equipamentos e dos dispositivos a ele agregados. Dentre 

estes equipamentos, os transformadores assumem especial importância, uma vez que as 

condições operativas do sistema podem ser altamente influenciadas por variações no 

comportamento destes equipamentos. Neste contexto, o constante monitoramento dos 

transformadores torna-se essencial para uma correta avaliação do seu estado operativo, tendo 

como finalidade aumentar a confiabilidade do sistema e reduzir custos de operação.  

A ocorrência de faltas nos transformadores, tais como superaquecimento, arco ou 

descargas parciais, podem causar interrupções no fornecimento de energia, resultando em 

altos custos. Estas faltas são desencadeadas por esforços elétricos, térmicos e mecânicos aos 

quais os transformadores são submetidos durante o seu funcionamento. Durante a ocorrência 

dessas faltas, processos de decomposição química do material isolante são desencadeados, 

resultando na geração de gases. O tipo, a quantidade e a proporção desses gases dependem do 

material degradado, do fenômeno responsável pela degradação e dos níveis de energia 

envolvidos na ação. Desta forma é possível caracterizar a falta e a sua severidade através da 

análise da composição dos gases que se encontram dissolvidos no óleo isolante, bem como 

acompanhar tendências de evolução das faltas incipientes podendo-se, assim, programar ações 

de manutenção a fim de impedir desgastes excessivos do equipamento, evitando também a 

perda inesperada do transformador, aumentando, com isso, a confiabilidade do sistema, além 

de reduzir os custos de manutenção. 

Diversos critérios para o diagnóstico de faltas em transformadores a partir da análise 

dos gases dissolvidos no óleo tem sido desenvolvidos e vem sendo largamente utilizados. 

Esses critérios, chamados DGA
1
, envolvem vários métodos, tais como o Método dos Gases 

Chave (FALLOU, 1975), o Método das Razões de Dörrnenburg (DORNENBURG e 

STRITTMATTER, 1974), (FALLOU et al., 1970) e o Método das Razões de Rogers 

                                                           
1
 Do inglês Dissolved Gas Analysis 
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(ROGERS, 1975), (ROGERS, 1978). Entretanto, uma vez que estes métodos foram 

desenvolvidos a partir de análises estatísticas de bases de dados europeias, seus resultados, 

quando aplicados a equipamentos instalados em locais onde as condições climáticas diferem 

daquelas observadas na Europa, apresentam erros significativos. Com a finalidade de reduzir 

estes erros, diversos sistemas de diagnóstico baseados nestes métodos vem sendo 

desenvolvidos, usando principalmente técnicas de Inteligência Computacional (IC), tais como 

os apresentados em (DUKARM, 1993), (WANG et. al., 2000), (HUANG et. al., 1997), 

(CASTANHEIRA, 2008) e (MAUMELA, 2013). Neste contexto o uso de IC tem se mostrado 

bastante promissor, uma vez que dispensa análises estatísticas complexas de cada planta de 

transformadores a ser monitorada. 

1.2  Relevância  

O transformador de potência é considerado um dos mais importantes componentes em 

um sistema elétrico de potência. Estes equipamentos são formados por complexas estruturas 

de enrolamentos que estão submetidos a diversos esforços durante seu funcionamento. Com o 

passar dos anos, os transformadores em operação se tornam mais suscetíveis à ocorrência de 

faltas, devido ao processo natural de envelhecimento do material isolante e aos esforços aos 

quais eles são submetidos. Com isso, torna-se imprescindível o acompanhamento do estado 

operativo do mesmo, com a finalidade de aumentar a segurança e a confiabilidade do sistema 

elétrico. 

1.3 Objetivo 

 O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema baseado na 

aplicação de análise de componentes principais para redução de dimensão de vetores 

integrada a inteligência computacional que terá a finalidade de diagnosticar faltas incipientes 

em transformadores de potência através da análise dos gases que se encontram dissolvidos no 

óleo isolante. 

1.4 Metodologia 

 O sistema de diagnóstico foi construído através da aplicação da técnica de Análise de 

Componentes Principais (PCA
2
) combinada a técnicas de Inteligência Computacional, tais 

como Rede Neural de Múltiplas Camadas (MLP
3
) e Rede Neural de Função de Base Radial 

                                                           
2
 Do inglês Principal Component Analysis 

3
 Do inglês Multi Layer Perceptron 
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(BRF
4
). O treinamento do sistema de diagnóstico foi feito com base em dados de análises 

cromatográficas fornecidas pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), Base IEC 

e outros dados (CASTANHEIRA, 2008). Com os resultados de classificação foi feito um 

estudo comparativo sobre qual método obteve melhor desempenho (tempo de treinamento e 

taxa de acerto). 

1.5  Estrutura do Trabalho 

De forma a simplificar o entendimento do projeto aqui proposto, foi adotada a seguinte 

estrutura: 

 Capítulo 1: foi apresentado uma breve introdução do problema proposto, bem 

como a apresentação da relevância, os objetivos e a metodologia deste 

trabalho; 

 Capítulo 2: é apresentado a revisão das técnicas de diagnósticos de faltas em 

transformadores de potência; 

 Capítulo 3: são apresentados todos os fundamentos teóricos que serviram de 

base para a construção do sistema de diagnóstico; 

 Capítulo 4: apresenta os sistemas desenvolvidos com seus respectivos 

resultados experimentais; 

 Capitulo 5: são apresentadas as conclusões do trabalho, bem como a proposta 

de trabalhos futuros. 

  

                                                           
4
 Do Inglês Radial Basic Function 
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Capítulo 2 

Revisão de Literatura 

2.1 Diagnóstico de Faltas em Transformadores 

Durante a operação de um transformador, o óleo isolante e os outros materiais 

dielétricos sofrem, sob a ação de temperatura e de tensões elétricas, processos de 

decomposição química que resultam na evolução de gases. A ocorrência de faltas, tais como 

superaquecimento, arco ou descargas parciais, resultam na produção de quantidades 

apreciáveis de gases, que são tradicionalmente utilizados para acionar o relé Buchholz, que 

atua como alarme e proteção dos transformadores. A possibilidade de esclarecer a natureza ou 

a gravidade da falta em caso de operação do relé Buchholz, vem sendo considerada desde 

1956 (HOWE et. al., 1956) por meio da análise do gás coletado. 

Estudos realizados nas últimas décadas indicaram ser possível relacionar a existência 

de determinados gases com a natureza da falta que os geraram. Deste modo, o estudo dos 

gases recolhidos no relé Buchholz (HOWE et. al., 1956) possibilitou distinguir um possível 

alarme falso, e ainda fornecer informações quanto ao tipo de material isolante envolvido na 

falta, tipo da falta, sua severidade e localização. O relé Buchholz não é capaz de localizar a 

falta ele apenas é capaz de detectar a sua presença. 

Os gases formados pela decomposição do óleo e dos materiais isolantes são total ou 

parcialmente dissolvidos no óleo, sendo diluídos e transportados de todos os pontos. Isto 

possibilita, através da coleta de uma amostra do óleo, a obtenção de informações de todas as 

partes em contato com o óleo. 

2.1.1 Tipos de faltas e suas causas 

 

 Segundo (SPUDAT, 1993), é possível dividir as faltas operativas que provocam a 

geração de gases em basicamente dois grupos: o das faltas de origem elétrica e o das faltas em 

origem térmica: 

Faltas Elétricas 

Descargas parciais de baixa intensidade: Aparecem sem sinais visíveis de corrente de fuga 

(maior nível de corrente), devido a impregnação dos materiais isolantes ou ainda da existência 

de gás na isolação; 
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Descargas parciais de alta intensidade: Aparecem sempre com sinais de corrente de fuga 

(maior nível de corrente), devido a impregnação deficiente dos materiais isolantes, da 

existência de gás na isolação ou sobre solicitação do isolamento; 

Descargas de baixa energia: Ocorrem com o mau contato de conexões, faiscamento em 

rupturas de condutores ou descargas descontinuadas em contatos de seletores de comutação 

de tensão; 

Descargas de alta energia: Ocorrem devido a curto-circuitos internos dos enrolamentos, 

curto-circuitos para terra ou descargas entre condutores não isolados; 

Falta Térmica 

Sobreaquecimento de 150 até no máximo 300ºC: Surgem devido a sobreaquecimento dos 

enrolamentos ou pontos quentes no núcleo, ocasionado por perdas de origem magnéticas 

excessivas, refrigeração insuficiente ou sobrecargas; 

Sobreaquecimento local de 300 até no máximo 1000ºC: Ocorrem devido a correntes 

circulantes (correntes de Foucault) no núcleo, tanque, armação ou ainda devido ao mau 

contato em seletores de tensão com carbonização do óleo isolante; 

Sobreaquecimento local acima de 1000ºC: Ocasionado por curto-circuitos interlaminares no 

núcleo com pontos de fusão ou condutores fundidos e pontos metálicos com início de fusão. 

Cada uma das faltas anteriormente mencionadas podem ocorrer isoladamente ou 

associadas entre si. 

2.1.2 Gases Normalmente Encontrados Dissolvidos no Óleo Isolante 

Segundo a norma (ANSI/IEEE Std C57.104-1991), os gases que são normalmente 

encontrados dissolvidos no óleo isolante são os listados na Tabela 2.1. 

Com base em seus valores absolutos, relação existente entre gases e taxa de 

crescimento é possível avaliar as condições operativas do transformador. Para tanto é 

necessário conhecer um pouco do mecanismo de decomposição do óleo isolante e dos 

isolantes celulósicos, normalmente utilizados nos transformadores. 
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Tabela 2.1 - Gases Normalmente Encontrados no óleo 

Hidrogênio    

Oxigênio    

Nitrogênio    

Metano     

Monóxido de Carbono    

Dióxido de Carbono     

Etileno      

Etano      

Acetileno      

Propano      

Propileno      

 

2.1.3 Decomposição do Óleo Isolante e dos Materiais Celulósicos 

Ocorrendo uma anormalidade, ou falta, em um transformador, ocorre também uma 

decomposição do óleo isolante ou da celulose. Esta decomposição depende do fator gerador 

da anormalidade, conforme mostrado em (SPUDAT, 1993) e resumido a seguir: 

Decomposição do Óleo Isolante 

 As descargas elétricas causam principalmente a pirólise
5
 no óleo. Com isso, além do 

carbono que se dispersa no óleo em forma de fuligem, surgem os gases oriundos da 

dissociação, tais como os gases da tabela 2.1. A energia necessária para dissociar estes gases 

vai depender da origem do óleo isolante. Um óleo com maior teor de aromáticos dissociam 

menor quantidade de gás. Na pirólise, os hidrocarbonetos aromáticos são dissociados em 

quantidades apreciáveis em temperaturas superiores a 900ºC. 

 A decomposição do óleo a temperaturas inferiores a 400ºC é pequena. Porém quando 

submetido a solicitações prolongadas, surgem apreciáveis quantidades de combustíveis, 

principalmente hidrocarbonetos saturados (metano, etano e propano). 

Acima de 400ºC a decomposição do óleo é muito rápida e surgem, principalmente, 

hidrocarbonetos não saturados (etileno e propileno). 

Decomposição dos Materiais Celulósicos 

A decomposição térmica de celulose produz essencialmente monóxido de carbono 

(CO) e dióxido de carbono (CO2). 

                                                           
5
 Processo de decomposição química por calor na ausência de oxigênio, em que a matéria orgânica pode ser 

convertida em diversos subprodutos 
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Capítulo 3 

Abordagem Teórica  
 

 A base teórica necessária para o desenvolvimento do Capítulo 4 é aqui apresentada. Os 

tópicos abordados são: análise de componentes principais, rede neurais de múltiplas camadas 

treinada com algoritmo backpropagation e rede neural de função base radial. 

3.1 Análise de Componentes Principais  

Introduzida por Karl Pearson em 1901 (Pearson, 1901), a técnica denominada de 

análise de componentes principais (PCA), está fundamentada no artigo de (Hotelling, 1933). 

 Segundo (Mingoti, 2005), a PCA tem como principal objetivo explicar a estrutura de 

variância e covariância de um vetor aleatório, composto de p-variáveis aleatório, através da 

construção de combinações lineares das variáveis originais. As componentes principais são 

combinações lineares e que não são correlacionadas entre si. Se tivermos p-variáveis originais 

que representam um dado então será possível obter p componentes principais. No entanto, o 

objetivo é obter a redução do número de variáveis a serem avaliadas e a interpretação das 

combinações lineares construídas, ou seja, a informação contida nas p-variáveis originais é 

substituída pela informação contida em k componentes principais não correlacionadas, sendo 

k < p. Sendo assim, a variabilidade do vetor aleatório composto das p-variáveis original é 

aproximado pela variabilidade do vetor aleatório que deverá conter as  k componentes 

principais. Desta forma a qualidade da aproximação dependerá do número de componentes 

mantidas no sistema e pode ser medida através da avaliação da proporção de variância total 

explicadas por essas componentes escolhidas. 

PCA é uma forma de identificar padrões em dados, e de expressá-los de tal forma a 

destacar suas similaridades e diferenças. Devido à alta dimensionalidade dos dados, sua 

representação gráfica nem sempre é possível.  Daí PCA torna-se uma poderosa ferramenta 

para analisar tais dados. Outra vantagem é que uma vez encontrados padrões nos dados, 

comprime- se os dados reduzindo o número de dimensões sem muita perda de informação. 

As componentes principais podem ser extraídas a partir da matriz de covariância      

e da matriz de correlação     . No presente trabalho as componentes principais são extraídas 

através da matriz     . Em geral, em termos de explicação de variância total, quando se 

utiliza a matriz     , necessita-se de um número maior de componentes para explicar a 
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mesma quantidade de variância total obtida utilizando-se a matriz     . A seguir será 

mostrado como as componentes principais são obtidas a partir da matriz de covariâncias. Em 

(MINGOTI, 2005) é apresentado um estudo de como extrair as componentes principais via 

matriz de correlação. 

3.1.1 Componentes principais exatas extraídas da matriz de covariância 

 Seja                    um vetor aleatório com vetor de médias 

                   e matriz de covariância     . Sejam             os autovalores 

da matriz     , com os respectivos autovetores normalizados               , isto é, os 

autovetores    satisfazem as seguintes condições: 

(i)   
      para todo    ; 

(ii)   
      para todo i = 1, 2,..., p; 

(iii)             , para todo i = 1, 2,..., p; 

sendo o autovetor    denotado por                       . Considere Y=O’X, onde      é a 

matriz ortogonal de dimensão pxp, constituída dos autovetores normalizados da matriz     , 

isto é, 

     [

          

          

    
          

]                  

 O vetor Y é composto de p combinações lineares das variáveis aleatórias do vetor X, 

têm vetor de média igual     e a matriz de covariância     , que é uma matriz diagonal, 

cujos elementos são iguais a       , i = 1, 2,..., p isto é,  

     [

    
    
    

] 

Portanto, as variáveis aleatórias que constituem o vetor Y são não correlacionadas 

entre si. Deste modo, surge a ideia de utilizar as combinações lineares em Y, como uma forma 

alternativa de se representar a estrutura de covariâncias do vetor X, tentando obter uma 

redução do espaço de variáveis, passando da dimensão p, para uma dimensão k < p. Portanto, 

ao invés de se utilizar o vetor aleatório original na análise de dados, utilizam-se as k 

combinações lineares principais. Os vetores aleatórios, X e Y, têm a mesma variância total e a 

mesma variância generalizada, sendo que o vetor Y tem a vantagem de ser composto por 
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variáveis aleatórias não correlacionadas, facilitando na interpretação conjunta dessas 

variáveis. A seguir são apresentadas algumas definições para o método. 

Definição 1: A j-ésima componente principal da matriz     , j = 1, 2,..., p é definida como: 

     
                                     

Cada autovalor    representa a variância de uma componente principal   . Como os 

autovalores estão ordenados em ordem decrescente, a primeira componente é a de maior 

variabilidade e a p-ésima é a de menor. 

Definição 2: A proporção da variância total X que é explicada pela j-ésima componente 

principal é definida por: 

       

                    
 

  

           
 

  

∑   
 
   

                 

Em geral a razão em (5.1) é multiplicada por 100, indicando o resultado em 

porcentagem. É evidente que a primeira componente principal tem a maior proporção de 

explicação da variância total X. 

Definição 3: A proporção da variância total que é explicada pelas k primeiras componentes 

principais é definida como. 

∑        
 
   

                    
 

∑   
 
   

           
 

∑   
 
   

∑   
 
   

                 

Se as k primeiras componentes principais explicam uma grande parte da variância 

total do vetor X, pode- se restringir o foco da atenção apenas ao vetor aleatório 

            . Desta forma, um conjunto de k-dimensional de variáveis aleatórias poderá ser 

examinado, ao invés de um conjunto p dimensional, sem que com isto se perca muita 

informação sobre a estrutura de variâncias e covariâncias original do vetor X. 

O fluxo de informações dos passos descritos para obtenção das p componentes 

principais (CP’s) é ilustrado de forma resumida na Figura 3.1. 
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3.2 Redes Neurais 

O primeiro uso de redes neurais é datado da década de 40. A partir daí muitos 

paradigmas foram criados. Alguns dos principais modelos incluem redes feed forward multi-

camadas (RUMELHART et. al., 1986), redes de Kohonen (KOHONEM, 1982), redes 

Hopfield (HOPFIELD, 1982).  

Existem diversas definições para redes neurais, também chamadas de 

neurocomputadores, redes conexionistas ou processamento paralelo distribuído. Podemos 

utilizar a definição apresentada em (HAYKIN, 2001, p28): “Uma rede neural é um 

processador paralelo maciçamente distribuído sendo constituído de unidades de 

processamento simples, que tem a propensão natural para armazenar conhecimento 

experimental e torna-lo disponível para uso”. 

Uma rede neural assemelha-se ao cérebro humano em dois aspectos:  

 O conhecimento é adquirido pela rede com base em seu ambiente por meio de um 

processo de aprendizagem;  

 Forças de conexão entre neurônios, conhecidas como pesos sinápticos, são utilizadas 

para armazenar o conhecimento adquirido. 

As redes neurais são formadas por neurônios e conexões entre eles. O neurônio 

(Figura 3.2) representa uma região onde informações são processadas. Seus três elementos 

básicos são: os pesos sinápticos, a função de soma e a função de ativação. 

 

 

 

 

 

𝐶𝑃  
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Figura 3.1 - Esquema para obter as p componentes principais 
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Figura 3.2 - Modelo não linear de um neurônio 

Os elementos básicos dos neurônios são: 

 Entradas              ; 

 um conjunto de sinapses, cada uma delas caracterizada por peso sináptico 

                ; 

 um somador (∑) utilizado para fazer a soma dos sinais de entrada ponderados; 

 uma função de ativação      para restringir a amplitude da saída do neurônio. As 

funções de ativação de um neurônio que podem ser utilizadas são: função de limiar, 

função linear por partes ou função sigmoide, entre outras; 

 bias      que é uma espécie de offset do neurônio na rede; 

 Saída      . 

As conexões entre os neurônios, denominadas pesos sinápticos, são responsáveis pelo 

armazenamento das informações. Além disso, elas definem o efeito que a saída de um 

neurônio exerce sobre a entrada do neurônio seguinte. Os pesos sinápticos são de grande 

importância para uma rede neural, pois determinam toda a manipulação de valores da rede 

(BRAGA et al., 2000). 

Nesta monografia foi considerado redes neurais MLP
6
 e RBF, porque estas estruturas 

são as mais promissoras e têm provado serem capazes de aprender funções contínuas 

arbitrárias. Estas redes são brevemente descritas nas próximas subseções. 

                                                           
6
 Do inglês Multilayer Perceptrons 
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3.2.1 Redes Neurais de Múltiplas Camadas 

Dentre os diversos modelos de RNA existentes, a rede MLP (RUMELHART et. al., 

1986) é a mais difundida, devido a sua facilidade de implementação e entendimento, tendo 

sido aplicada com sucesso em diversos problemas difíceis, através do seu treinamento de 

forma supervisionada com o  algoritmo de retropropagação de erro, mais conhecido como  

error backpropagation.  Este algoritmo é baseado na regra de aprendizagem por correção de 

erros. 

Basicamente, a aprendizagem por retropropagação de erro consiste em dois passos 

através das diferentes camadas da rede: um passo para frente à propagação, e um passo para 

trás, a retropropagação. No passo para frente, um padrão de entrada é aplicado aos nós 

sensoriais da rede e seu efeito se propaga através da rede, camada por camada. Assim, um 

conjunto de saídas é produzido como resposta real da rede. Uma vez definido os pesos 

sinápticos da rede, no passo de propagação são todos fixos, e no passo para trás de acordo 

com uma regra de correção de erro os pesos são ajustados. De forma geral, a resposta da rede 

é subtraída de uma resposta desejada para produzir um erro. Parte do erro é então propagado 

para trás através da rede, contra as conexões sinápticas, daí o nome backpropagation. O ajuste 

dos pesos tenta fazer com que a resposta da rede se mova para mais perto da resposta 

desejada, em um sentido estatístico.  O algoritmo pode ser encontrado detalhadamente em 

(HAYKIN, 2001). 

A Figura 3.3 mostra a arquitetura de uma rede MLP com duas camadas ocultas e uma 

camada de saída. 

 

Figura 3.3: Diagrama ilustrativo de uma Rede Neural com duas camadas intermediárias 

Um MLP tem três características distintas: 

1. O modelo de cada neurônio da rede inclui uma função de ativação não-linear. Vale 

destacar que a não-linearidade é  suave, ou seja, diferenciável em qualquer ponto. 
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Uma forma normalmente utilizada de não-linearidade que satisfaz esta exigência é 

uma não-linearidade sigmóide, geralmente definida pela função logística: 

    (    )  
 

            
 

Onde    é o campo local induzido, ou seja, a soma ponderada de todas as entradas 

sinápticas acrescida do bias do neurônios j e    é a saída do neurônio. Esta função oferece 

uma importante flexibilidade dada por sua inclinação na origem,           , ser 

variável como parâmetro a, conforme ilustrado na Figura 3.4. A escolha da função 

logística tem motivação biológica, pois procura levar em conta a fase refratária de 

neurônios reais, além disso, apresenta propriedades de simetria e de completa 

diferenciabilidade. 

 

                  Figura 3.4: Função logística, efeito da variação do parâmetro a 

 

2. A rede contém uma ou mais camadas de neurônios ocultos, que não são parte da 

entrada ou da saída da rede. Estes neurônios ocultos capacitam a rede a aprender 

tarefas complexas extraindo progressivamente as características mais significativas 

dos padrões de entrada. 

3. A rede exibe um alto grau de conectividade, determinado pelas sinapses da rede. 

Todas as camadas são conectadas, porém não ocorrem ligações entre camadas não 

adjacentes. 

Uma rede MLP treinada com o algoritmo backpropagation pode, em geral, aprender 

mais rápido (em termos do número de interações de treinamento necessárias) quando a função 
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de ativação sigmóide incorporada no modelo do neurônio da rede for anti-simétrica do que 

quando ela for não-simétrica (i. e., função ímpar de seu argumento) se : 

             

Um exemplo de uma função de ativação anti-simétrica  é uma não-linear sigmóide na 

forma de uma tangente hiperbólica, definida por: 

                 

Onde a e b são constantes. 

A função tangente hiperbólica assim definida tem as seguintes propriedades úteis: 

(i)                   

(ii) Na origem, a inclinação (i.e., o ganho efetivo) da função de ativação fica próximo 

de 1. 

(iii) A segunda derivação de      atinge seu valor máximo em v = 1. 

3.2.2 Redes Neurais de Função de Base Radial  

Uma Rede Neural de Base Radial (RBFN
7
) é uma classe de RNA’s que baseia-se no 

modelo de campo de recepção sobreposto, presentes em regiões do córtex cerebral ligadas a 

processamento sensoriais (JANG, 1997). Seu rápido processo de aprendizagem e seu grande 

poder de generalização tem motivado o uso deste tipo de rede para aproximação funcional de 

sistemas dinâmicos não-lineares. 

O princípio deste tipo de rede baseia-se no fato de que é possível encontrar uma 

superfície em um espaço multidimensional que produz o melhor ajuste para os dados de 

treinamento (HAYKIN, 1994). Sua arquitetura básica é ilustrada na Figura 3.5 e constitui-se 

de três camadas, sendo a primeira camada constituída por p entradas (   com j = 1,.., p); a 

segunda, por n neurônios ocultos   , associados a n vetores centros   , com i = 1,...,n, e a 

terceira, uma camada constituída por k neurônios de saída (   com k = 1,..., l). 

                                                           
7
 Do inglês Radial Basis Function Network 
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         Figura 3.5: Estrutura Básica de uma RBFN 

Na figura 3.5, cada neurônio oculto    forma uma estrutura chamada “campo receptivo”. 

Em cada campo receptivo é calculada a distância entre a entrada (x) e seus respectivos 

centros (  ). Após esse passo, é calculado o nível de ativação   , que representa o grau de 

similaridade entre a entrada da rede e o centro   . Segundo (JANG, 1997) este valor pode ser 

expresso da seguinte forma: 

           (
‖    ‖

  
)                         

Onde       é a i-ésima função de base radial com valor máximo unitário na origem, como 

mostrado na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Exemplo de Função de Base Radial 

Fonte: (GALDI et al., 2000) 
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Normalmente, a função        é uma função Gaussiana. 

         (
‖    ‖

 

   
 

) 

ou uma função logística 

      
 

     (
‖    ‖ 

  
 )

 

 Assim, o nível de ativação da função de base radial    calculada para i-ésima unidade 

oculta é máximo quando a entrada x é igual ao centro   . 

Para se calcular a saída final da RBFN pode-se usar diferentes metodologias. Neste 

trabalho a saída final da RBFN será calculada como sendo a soma ponderada dos níveis de 

ativação de cada campo receptivo, sendo expressa da seguinte forma: 

   ∑     

 

   

 ∑        

 

   

 

   ∑     (
‖    ‖

  
)

 

   

                             

onde     é o peso de conexão entre a saída do campo receptivo i e a unidade de saída k. 
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Capítulo 4 

Implementação e Análise dos Sistemas de Diagnósticos Propostos 
 

Este capítulo é dedicado a apresentar os sistemas de diagnóstico desenvolvidos neste 

trabalho, bem como o procedimento de aplicação de PCA no conjunto de dados fornecidos 

pelo Centro de Pesquisa de Energia Elétrica (CEPEL), IEC e outros, referente a análise 

cromatográfica realizadas em óleo isolante de transformadores de potência, para obtenção dos 

diagnósticos de falta neste equipamento. Estes dados foram utilizados nos processos de 

aprendizado dos sistemas inteligentes desenvolvidos. 

4.1 Base de Dados Utilizada 

 Conforme mencionado no Capítulo 1 a base de dados utilizada no desenvolvimento 

dos sistemas de diagnósticos proposto neste trabalho foi fornecida pelo CEPEL, sendo 

composta por informações relativas a 295 amostras de óleo isolante extraídas de 

transformadores de potência. Estas informações constam a concentração, em ppm
8
, de cinco 

gases que se encontram dissolvidos no óleo isolante, conforme mostrado na Tabela 4.1, 

extraídos a partir de análises cromatográficas as quais estas amostras foram submetidas. 

Tabela 4.1: Gases Dissolvidos no Óleo Isolante 

Hidrogênio    

Metano      

Acetileno      

Etileno      

Etano      

 

Contudo, para a utilização dos dados desta base no desenvolvimento dos sistemas de 

diagnósticos necessitou-se não apenas das concentrações dos gases que se encontravam 

dissolvidos no óleo, mas também dos diagnósticos de faltas relativos a tais amostras, para que 

assim fosse possível proceder o treinamento e ajustes dos sistemas desenvolvidos. Esses 

referentes diagnósticos são descritos na Tabela 4.2. 

 

 

                                                           
8
 Parte por milhão  
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Tabela 4.2: Diagnósticos Presentes nos Dados 

Diagnóstico Código 

Normal 0 

Falha Térmica 1 

Falha Elétrica 2 

 

O quantitativo de amostras por diagnóstico presente na base de dado é mostrado na 

Tabela 4.3. 

Tabela 4.3: Número de Amostras 

Diagnóstico Nº de Amostras 

Normal 279 

Falha Térmica 119 

Falha Elétrica 97 

 

4.2  Rede Neural MLP Aplicada no Diagnóstico de Faltas em 

Transformadores de Potência 

 A justificativa para obter-se uma estrutura de sistema de diagnóstico de falta em 

transformadores de potência usando uma rede neural MLP foi devido ao seu campo de 

aplicação bastante amplo e sua grande capacidade de generalização. As entradas para o 

sistema de diagnóstico utilizando a rede MLP foram tomadas como sendo os gases descritos 

na Tabela 4.1 e a saída aquelas mostradas na tabela 4.2. O processo de treinamento, conforme 

mencionado no Capítulo 3, foi construído utilizando-se o algoritmo backpropagation  Este 

algoritmo de treinamento de Redes Neurais é um dos mais utilizados em aplicações práticas 

de previsão, classificação e reconhecimento de padrões em geral. 

 A maior dificuldade no processo de treinamento de uma rede MLP é a escolha da 

melhor topologia. Assim para uma configuração inicial de neurônio e camadas utilizou-se a 

métrica de Hecht-Nielsen (HECHT-NIELSEN, 1990), baseando no teorema de Kolmogov-

Nielsen (1957), que afirma que com apenas uma camada oculta já é possível calcular uma 

função arbitrária qualquer a partir de dados fornecidos. De acordo com esta métrica, a camada 

oculta deve ter por volta de 2n + 1 neurônios, onde n é o número de variáveis de entrada. 

 Desta forma, a estrutura da rede MLP que obteve o melhor desempenho de 

classificação foi uma rede com 4 neurônios de entrada, 13 neurônios na camada intermediária 

e apenas uma saída. Nesta rede, todos os neurônios foram implementados usando uma função 
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de transferência do tipo sigmoidal. Uma vez que o neurônio de saída    também 

implementava uma função sigmoidal, a saída da rede estava compreendida no intervalo entre 

[0, 1]. Para relacionar a saída da rede com os códigos de faltas da Tabela 4.2 foi criada a 

Tabela 4.4. 

Tabela 4.4: Correlação entre os Tipos de Falta e a Saída da Rede Neural MLP 

Tipo de Falta N 

0 0 

1 0.1 

2 0.2 

 

 Desta forma a rede foi treinada com 70% das amostras, extraídas da base de dados de 

forma aleatória sem nenhum pré-processamento dos dados e os 30% restante usado para 

validação. Os parâmetros usados no treinamento foram os apresentados na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5: Parâmetros Usados na Rede Neural MLP 

Parâmetro Valor 

Número de Camadas 3 

Número de Neurônios na Camada 1 5 

Número de Neurônios na Camada 2 13 

Número de Neurônios na Camada 3 1 

Tolerância de Erro      

Taxa de Aprendizado Adaptativa 

 

Os resultados dos testes realizados após o treinamento são apresentados na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6: Precisão e Tempo de Treinamento Rede Neural MLP 

Defeitos Pré-processamento Classificador Precisão (%) Tempo de treinamento (s) 

Normal - MLP 89.6 45.6 

Defeito Elétrico - MLP 79.9 45.6 

Defeito Térmico - MLP 75.3 45.6 

 

Este modelo apresentou um desempenho considerável, mas com intuito de aplicar a 

técnica de análise componentes principais. Na seção seguinte será proposto um modelo com 

pré-processamento dos dados via PCA. 
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4.3 Análise de Componentes Principais e Redes Neurais MLP Aplicada 

no Diagnóstico de Faltas em Transformadores de Potência 

Nesta seção será proposto um modelo de pré-processamento de dados para 

treinamento da MLP. Segundo (LUDWIG JR. et al., 2007), o pré-processamento de dados é 

uma tarefa muito importante para o futuro desempenho de uma RNA. Esta tarefa requer uma 

análise cuidadosa dos dados com a finalidade de identificar quais apresentam relevância e não 

redundâncias. 

No pré-processamento via PCA, os dados são transformados em um novo sistema de 

coordenadas com eixos ortogonais. Em outras palavras, as n-variáveis originais geram através 

de suas combinações lineares, n-CPs, cujas principais características são: ortogonalidade, 

onde cada CP pode ser analisada separadamente, e desta forma, ser usada para julgar as 

variáveis originais mais importantes em cada eixo. As CPs são obtidas em ordem decrescente 

de máxima variância, o que permite a redução da dimensionalidade dos pontos 

representativos.  Enfim, a PCA é útil para reduzir a dimensão de um conjunto de dados 

através da seleção das CPs, descarte de variáveis originais e exclusão de possíveis “outliers”. 

Como descrito na seção 3.2, as CPs foram extraídas a partir da matriz de covariância. 

Como são cinco gases presentes no vetor X de entrada, consequentemente é gerado 5 CPs, 

sendo que a     tem 59,6% de explicação,     29,3% de explicação,     5,7% de explicação, 

    4,8% explicação e     0,5% explicação. Como pode ser notado, a maior parte de 

informação está contida nas 3 primeiras CPs, sendo 94,6% de variância total dos dados 

originais. Na figura 4.1 é mostrado as projeções das faltas em três componentes principais 

construídas via matriz de covariância. 

Outra característica importante das componentes principais é a fácil interpretação dos 

dados, na Figura 4.1 pode-se observar que alguns padrões de faltas aparecem afastados de seu 

agrupamento. Esta separação pode caracterizar a presença de outliers ou ruídos nos dados, os 

quais podem dificultar a fase de classificação das faltas dependendo do tipo de classificador 

utilizado. 
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Figura 4.1: Projeção das Faltas em Três Componentes Principais 

 

Com isso é proposto um modelo de rede neural MLP com três entradas, com essas 

entradas sendo as 3 primeiras CPs. Na Figura 4.2 é apresentado o modelo. 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Modelo Proposto PCA- MLP 

Desta forma a rede foi treinada com 70% das amostras, extraídas da nova base de 

dados de forma aleatória e os 30%  restante usado para validação. Os parâmetros usados no 

treinamento foram os apresentados na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7: Parâmetros Usados na Rede Neural PCA-MLP 

Parâmetro Valor 

Número de Camadas 3 

Número de Neurônios na Camada 1 3 

Número de Neurônios na Camada 2 8 

Número de Neurônios na Camada 3 1 

Tolerância de Erro      

Taxa de Aprendizado Adaptativa 
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Os resultados dos testes realizados após o treinamento é apresentado na Tabela 4.8. 

Tabela 4.8: Precisão e Tempo de Treinamento Rede Neural PCA-MLP 

Defeitos Pré-processamento Classificador Precisão (%) Tempo de treinamento (s) 

Normal PCA MLP 95.0 37.4 

Defeito Elétrico PCA MLP 87.4 37.4 

Defeito Térmico PCA MLP 82.5 37.4 

. 

Esse modelo já apresentou uma melhora de classificação e um melhor tempo de 

treinamento se comparado com o modelo anterior. 

4.4 Rede Neural de Função de Base Radial Aplicada no Diagnóstico de 

Faltas em Transformadores de Potência 

 O uso deste tipo de técnica no diagnóstico de falhas em tranformadores de potência é 

motivado pelo seu rápido e efetivo processo de treinamento, que garante o reconhecimento de 

algumas características do conjunto de treinamento mais facilmente para determidado 

conjunto de dados, se comparado com uma rede perceptron de múltiplas camadas treinada 

com backpropagation. 

 Da mesma forma que para a rede neural MLP, as entradas para a rede neural RBFN 

são os gases descritos na Tabela 4.1. 

 A definição dos campos receptivos para esta rede foi obtida atravez de procedimento 

heurístico. A partir de um número inicial de campo receptivos a complexidade da rede foi 

sendo aumentada e os parâmetros e a precisão da rede foram sendo avaliados a cada passo. 

 A identificação dos parâmetros da rede é feita a cada passo através de um 

“aprendizado híbrido” (JANG, 1997) , no qual os parâmetros dos campos receptivos 

(          ) são inicialmente fixados pelo métrodo de auto organização LVQ
9
 (KOHONEM, 

1991), somente para as regiões do espaço de entrada onde existem dados importantes e, então, 

os pesos da camada de saída ajustados através do algoritmo ortogonal de mínimos quadrados 

(CHEN et. al., 1991). 

 A RBFN proposta foi treinada com as mesmas amostras utilizadas no treinamento da 

rede neural MLP. Após o treinamento foram identificados 46 centros    (n = 46). A rede foi 

                                                           
9
 Do inglês Learning Vector Quantization 
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treinada com 70% da base de dados, escolhidas aleatoriamente. Os resultados finais para a 

rede neural RBFN são apresentados na Tabela 4.9. 

Tabela 4.9: Precisão e Tempo de Treinamento RBFN 

Defeitos Pré-processamento Classificador Precisão (%) Tempo de treinamento (s) 

Normal - RBF 88.1 60.4 

Defeito Elétrico - RBF 78.2 60.4 

Defeito Térmico - RBF 72.2 60.4 

 

4.5 Análise de Componentes Principais e Redes Função de Base Radial 

Aplicada no Diagnóstico de Faltas em Transformadores de Potência 

 Assim como na seção 4.4, aqui também é proposto um modelo onde as entradas da 

RBFN são as    ,     e    , conforme visto a projeção das 3 CPs na Figura 4.1 

Na Figura 4.3 é apresentedo o fluxo de informações do modelo proposto. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Modelo Proposto PCA - RBFN 

A RBFN proposta foi treinada com as as 3 CPs da nova base de dados. Após o 

treinamento foram identificados 35 centros    (n = 35). A rede foi treinada com 70% da base 

de dados, escolhidas aleatoriamente. Os resultados finais para a rede neural RBFN são 

apresentados na Tabela 4.10 

Tabela 4.10: Precisão e Tempo de Treinamento PCA - RBFN 

Defeitos Pré-processamento Classificador Precisão (%) Tempo de treinamento (s) 

Normal PCA RBF 93.5 51.6 

Defeito Elétrico PCA RBF 84.0 51.6 

Defeito Térmico PCA RBF 81.0 51.6 

. 

 Para uma melhor visualização e comparação dos métodos proposto, na Tabela 4.11 é 

apresentado todos os resultado juntos e ordenados por precisão de classificação. 
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Resultado 
das Faltas 

 

Base de 

Dados 
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Tabela 4.11: Comparativo dos Métodos Propostos 

Defeitos Pré-processamento Classificador Precisão (%) Tempo de treinamento (s) 

Normal PCA MLP 95.0 37.4 

Normal PCA RBF 93.5 51.6 

Normal - MLP 89.6 45.6 

Normal - RBF 88.1 60.4 

Defeito Elétrico PCA MLP 87.4 37.4 

Defeito Elétrico PCA RBF 84.0 51.6 

Defeito Elétrico - MLP 79.9 45.6 

Defeito Elétrico - RBF 78.2 60.4 

Defeito Térmico PCA MLP 82.5 37.4 

Defeito Térmico PCA RBF 81.0 51.6 

Defeito Térmico - MLP 75.3 45.6 

Defeito Térmico - RBF 72.2 60.4 
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Capítulo 5 

Conclusões e Proposta de Trabalhos Futuros 
 

 Neste capítulo são apresentadas as análises dos resultados mais importantes do 

trabalho, bem como a proposição de trabalhos futuros. 

5.1 Conclusões 

 Concentrou-se neste trabalho na solução do problema de diagnóstico de faltas em 

tranformadores de potência com base na análise dos gases que se encontram dissovildos no 

óleo isonte. Apresentou-se, duas técnicas de inteligência computacional, e discutiu-se suas 

capacidades de reconhecimento de faltas, chegando a conclusão que a rede neural MLP possui 

uma maior precisão de classificação e menor tempo de treinamento na solução do problema 

proposto se comparado a rede neural RBFN. 

 Também foi apresentado uma técnica de pré-processamento dos dados sendo essa 

técnica a análise de componentes principais para redução dos atributos do vetor X, para 

treinamento da rede neural MLP e RBFN. Pode ser visto que a base de dados tinha dados 

irrelevantes para o treinamento das redes neurais e consequentimente aumentava o tempo de 

treinamento, esses dados não apresentavam informações consistentes para treinamento das 

redes neurais utilizadas para classificação. A rede neural RBFN apresentou uma melhora 

significativa (tempo de treinamento e taxa de acerto) se comparado com a classificação das 

faltas sem o pré-processamento, ainda pode ser visto que o melhor sistema de classificação de 

faltas foi a rede neural MLP com os dados de treinamento provenientes das três componentes 

principais. Pode-se concluir que a análise de componentes principais integrada a redes neurais 

para essa base de dados proporcionou melhora significativa se comparado a tempo de 

treinamento e performace de classificação. 

5.2  Proposta para Trabalhos Futuros 

 Todos os sistemas de diagnóstico proposto neste trabalho foram desenvolvidos para 

trabalhar de modo off-line, ou seja, para que um diagnóstico possa ser obtido por qualquer um 

destes sistemas, é necessário que um operador humano entre com os dados referentes as 

análises cromatográficas em óleo isolantes, Uma linha de continuidade deste trabalho seria a 

implementação desde sistemas de diagnóstico em modo on-line, uma vez que é de interesse de 

empresas do setor elétrico nacional e internaciona, a instalação de sensores remotos para a 
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obtenção dos dados referentes aos gases que se encontram dissolvidos no óleo. Desta forma 

seria possível monitorar de forma constante os transformadores de potência, aumentando 

ainda mais a confiabilidade do sistema. 

 Outa linha de continuidade deste trabalho seria a implementação de outras técnicas de 

inteligência computacional como lógica fuzzy e computação evolutiva para classificação de 

faltas, além de estudo e implementação de outras técnicas de pré-processamento e comparar 

com os resultados deste trabalho. 
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